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Το ΜΠΣ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε το 2006 με 

σκοπό την μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα του 

Τμήματος με έμφαση στις δύο ειδικεύσεις του προγράμματος («Γερμανική 

Λογοτεχνία» και «Γερμανική Γλωσσολογία»). Το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το Τμήμα 

λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της έρευνας 

στα γνωστικά πεδία των δύο ειδικεύσεων και τις ανάγκες των πτυχιούχων του 

προέβη σε αναμόρφωση του ΜΠΣ, το οποίο από το έτος 2014-15 λειτουργεί με 

ανανεωμένο περιεχόμενο. Το 2018 το ΜΠΣ του Τμήματος επανιδρύθηκε σύμφωνα 

με τον Ν. 4485/17 και λειτουργεί με τίτλο «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία - 

Εφαρμογές» προσφέροντας τις ειδικεύσεις «Διεπαφές Γλωσσολογίας και 

Διδακτικής» και «Γερμανική Λογοτεχνία – Ελληνογερμανικές Σχέσεις στην 

Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες». Από την ίδρυση έως και το 2018 από το 

ΜΠΣ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχουν αποφοιτήσει 106 

μεταπτυχιακοί φοιτητές.  

Στην τηλεφωνική έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας ΕΚΠΑ που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2019 συμμετείχαν 93 απόφοιτοι, 

δηλαδή το 87.73% του συνόλου των αποφοίτων από το 2006-2007 έως το 

ακαδημαϊκός έτος 2017-2018. Το μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα 

επιτρέπει να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την επαγγελματική 

αποκατάσταση των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 

Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ. 

Όπως καταδεικνύει η έρευνα οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ στην συντριπτική 



 2 

τους πλειοψηφία (98%) εργάζονται, ενώ το 86% δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένο 

από την εργασία του. Άμεσα συνυφασμένο με το μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών 

είναι και το αντικείμενο εργασίας του 67% των αποφοίτων, ενώ το 86% δηλώνει ότι 

το μεταπτυχιακό δίπλωμα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην σταδιοδρομία του. Η υψηλή 

ικανοποίηση των αποφοίτων από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ αποτυπώνεται και στο γεγονός 

ότι το 98% των αποφοίτων συνιστά ανεπιφύλακτα το ΜΠΣ σε κάποιο/α απόφοιτο/η 

Γερμανικής Φιλολογίας ή συναφών επιστημονικών αντικειμένων, ενώ αξίζει να 

τονιστεί ότι το 42% δηλώνει ότι το ΜΠΣ ανοίγει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες 

στους αποφοίτους του.  
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Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα η συντριπτική πλειοψηφία και συγκεκριμένα 

το 98% δήλωσε ότι εργάζεται, ενώ μόλις το 2% δήλωσε ότι δεν εργάζεται.  

 

 
 

Από αυτούς που εργάζονται το 77% εργάζεται στην Ελλάδα, ενώ το 23% εργάζεται 

στο εξωτερικό. 
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Σχεδόν το 30% των αποφοίτων του Τμήματος συνεχίζει τις σπουδές του στην 

συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δουλεύοντας παράλληλα. 

  

 
 

Από αυτούς που συνεχίζουν να σπουδάζουν το 37% σπουδάζει στο εξωτερικό, ενώ 

το 63% συνεχίζει τις σπουδές του στην Ελλάδα. 
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Από αυτούς που συνεχίζουν τις σπουδές τους η πλειοψηφία και συγκεκριμένα το 

54% εκπονεί διδακτορική διατριβή, ενώ το 46% κάνει δεύτερο μεταπτυχιακό.  

  

 
 

Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων δηλώνει πολύ, πάρα πολύ ή απολύτως 

ικανοποιημένη από την εργασία που κάνει. Οι απαντήσεις πολύ, πάρα πολύ και 

απολύτως συγκεντρώνουν το 86% με το πάρα πολύ και απολύτως να συγκεντρώνει 

το 49% των απαντήσεων.  
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Στην ερώτηση για το εάν το αντικείμενο της εργασίας τους ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες που είχαν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών τους το 63% 

απαντά καταφατικά. Συγκεκριμένα πολύ και πάρα πολύ απαντά το 53%, ενώ ένα 

10% απαντά απολύτως.  

 

 
 

Στην ερώτηση το εάν και κατά πόσο το αντικείμενο της εργασίας είναι σχετικό με το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα, από το οποίο αποφοίτησαν το 67% απαντά θετικά, ενώ 

ενδιαφέρον είναι ότι καθόλου απαντά το 12%, ενώ το λίγο, πολύ λίγο και μέτρια 

συγκεντρώνει το 21% , κάτι που συνάδει με την δήλωση του 42% των αποφοίτων ότι 

το μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών ανοίγει νέους επαγγελματικούς δρόμους και 

επιτρέπει την εργασία και σε πολλούς άλλους τομείς εκτός της εκπαίδευσης. 
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Σε κάθε περίπτωση η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων και συγκεκριμένα το 

86% δηλώνει ότι το μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών συνέβαλε πολύ, πάρα πολύ ή 

απολύτως στην μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία τους. 

 

 
 

Για την θέση που κατέχουν σήμερα άλλωστε το ίδιο ποσοστό αποφοίτων, δηλαδή 

86% δηλώνει ότι για την θέση που κατέχει σήμερα το μεταπτυχιακό δίπλωμα 

σπουδών είχε καθοριστική σημασία. 
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Στην ερώτηση το εάν θα συνιστούσαν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του 

Τμήματος σε ένα απόφοιτο Γερμανικής Φιλολογίας ή ενός σχετικού με την 

Γερμανική Φιλολογία προγράμματος σπουδών το 98% των αποφοίτων απάντησε 

ανεπιφύλακτα, ναι. Σε αυτή την ανοιχτή ερώτηση αναφέρθηκαν ως επί το πλείστον 

περισσότεροι από έναν λόγοι για τους οποίους οι απόφοιτοι θα συνιστούσαν το 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας.  

Συγκεκριμένα: 

 

o το 42% δήλωσε ότι το Μεταπτυχιακό ανοίγει νέους 

επαγγελματικούς δρόμους  

o το 88% ανέφερε ότι αξίζει κανείς να το παρακολουθήσει για 

το υψηλό επίπεδο των καθηγητών: και την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης 

o το 92% δήλωσε ότι προσφέρει στέρεα επιστημονική 

κατάρτιση και εξειδικευμένες γνώσεις  

o το 89% ανέφερε ότι συμβάλει στην επαγγελματική 

αποκατάσταση και κοινωνική αναγνώριση 

o  το 52% τόνισε ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του 

Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει 

υψηλής ποιότητας εκπαίδευση χωρίς δίδακτρα. 

o το 58% δήλωσε ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

συμβάλει στην προσωπική και πνευματική εξέλιξη 

o ενώ το 83% ανέφερε ότι μέσω του Μεταπτυχιακού αποκτά 

κανείς γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, που είναι πολύ 

χρήσιμες για την επαγγελματική ζωή 

 


